PANEMUNIO KAIMO BENDRUOMENĖS
ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
I.1. Panemunio kaimo bendruomenė (toliau Bendruomenė) yra savanoriška ir savarankiška
visuomeninė ne pelno organizacija, veikianti Panemunio ir aplinkinių kaimų gyvenamojoje
vietovėje, vienijanti joje gyvenančius, iš jos kilusius, besimokančius ir dirbančius gyventojus.
I.2. Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuotine žmogaus teisių
deklaracija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės
aktais ir šiais įstatais.
I.3. Bendruomenės teisinė forma – asociacija.
I.4. Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, rengiantis
finansinę atskaitomybę, turintis antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, atsiskaitomąją ir užsienio
valiutos sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų.
I.5. Bendruomenė įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti paramą ir labdarą.
I.6. Bendruomenės rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys
Bendruomenės tikslams bei veiklai ir savanoriškai, teisėtai remiantys ją finansiškai ar materialiai.
Rėmėjai turi teisę dalyvauti visuose Bendruomenės renginiuose pritariamuoju balsu.
II.

BENDRUOMENĖS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

II.1.
Bendruomenės tikslai:
II.1.1. skatinti demokratinės ir pilietinės lygių teisių ir galimybių visuomenės formavimąsi;
II.1.2. atstovauti Panemunio kaimo bendruomenės narius vietos savivaldos ir valstybės
institucijose bei įstaigose;
II.1.3. tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, švietimo, sporto ir ūkinius poreikius,
vystyti visuomeninę ir kultūrinę veiklą;
II.1.4. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
II.1.5. puoselėti dvasines vertybes;
II.1.6. dalyvauti įvairių programų konkursuose;
II.2. Bendruomenės uždaviniai ir funkcijos:
II.2.1. burti narius bendrai veiklai;
II.2.2. organizuoti ir rengti įvairius renginius;
II.2.3. bendradarbiauti su panašiomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, kitomis
visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
II.2.4. bendradarbiauti su mokymo, kultūros, sporto įstaigomis bei vietos šviesuoliais;
II.2.5. rūpintis Panemunio ir jo aplinkinių kaimų kultūrinio paveldo išsaugojimu;
II.2.6. ugdyti gyventojų informacinį raštingumą;
II.2.7. ginti narių teises;
II.2.8. Bendruomenė gali sudaryti sutartis ir susitarimus su bet kuriomis verslo organizacijomis
su sąlyga, jog šios organizacijos neturės jokios įtakos ir nekontroliuos bendruomenės veiklos.
III.

NARIAI JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

III.1. Bendruomenės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai,
gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Panemunio ir aplinkiniuose kaimuose, ar kilę iš šių vietovių
asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų, savanoriškai dalyvaujantys bendruomenės veikloje,
pripažįstantys jos įstatus ir mokantys nario mokestį.

III.2. Minimalus Bendruomenės narių skaičius yra trys. Asmuo, priklausantis bendruomenei,
gali būti kelių asociacijų nariu.
III.3. Į bendruomenės narius, pateikus raštišką prašymą, vadovaudamasis šiais įstatais, priima
Bendruomenės valdymo organas (Taryba) – 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.
III.4. Bendruomenės narių teisės:
III.4.1. teikti pasiūlymus Bendruomenės veiklai gerinti;
III.4.2. dalyvauti Bendruomenės veikloje;
III.4.3. dalyvauti ir balsuoti narių visuotiniame susirinkime, būti išrinktais į bendruomenės
valdymo organus;
III.4.4. susipažinti su Bendruomenės veiklos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie
jo veiklą;
III.4.5. steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams įgyvendinti;
III.4.6. bet kada išstoti iš Bendruomenės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai
ar kitaip Bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami;
III.5. Bendruomenės narių pareigos:
III.5.1. laikytis šių įstatų, Bendruomenės narių susirinkimų, Tarybos bei pirmininko teisėtų
sprendimų;
III.5.2. neveikti priešingai Bendruomenės tikslams;
III.5.3. mokėti nario mokestį;
III.5.4. savo veiksmais ar veikla nekompromituoti Bendruomenės ir nediskredituoti nario vardo;
III.5.5. dalyvauti Bendruomenės narių visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu;
III.6. Bendruomenės nariai gali būti įspėjami arba šalinami, jeigu jie:
III.6.1. sąmoningai pažeidinėja Bendruomenės įstatus;
III.6.2. Lietuvoje ar užsienyje savo veikla kompromituoja Bendruomenę ar diskredituoja nario
vardą;
III.6.3. be pateisinamų priežasčių nemoka nario mokesčio;
III.7. Bendruomenės nariai šalinami Bendruomenės Tarybos 2/3 dalyvaujančių narių balsų
dauguma. Gavęs skundą, visuotinis susirinkimas gali atkurti narystę Bendruomenėje.
IV.

BENDRUOMENĖS VALDYMAS

IV.1. Bendruomenės valdymo organai yra šie:
IV.1.1. Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas;
IV.1.2. Bendruomenės pirmininkas – vienasmenis valdymo organas;
IV.1.3. Bendruomenės taryba (toliau taryba) – kolegialus valdymo organas;
V.

BENDRUOMENĖS VISUOTINIO SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

V.1.
Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas:
V.1.1. visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo
organas;
V.1.2. eilinis visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas šaukiamas kas vieneri metai;
V.1.3. rinkiminis visuotinis Bendruomenės susirinkimas šaukiamas kas dveji metai;
V.1.4. eilinį visuotinį ir rinkiminį Bendruomenės narių susirinkimus šaukia Taryba.
V.2. Neeilinis visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas gali būti sušauktas Tarybos
nutarimu, revizoriaus reikalavimu arba reikalaujant ne mažiau kaip pusei Bendruomenės narių.
V.3. Neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia Bendruomenės
pirmininkui paraišką, kurioje nurodomos neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastys ir
tikslai, darbotvarkės projektas.
V.4. Apie visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo laiką, vietą ir jo darbotvarkę nariams
paskelbiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų.

V.5. Visuotiniame susirinkime Bendruomenės narys:
V.5.1. gali pasisakyti ir balsuoti;
V.5.2. gali siūlyti visuotiniam susirinkimui kandidatūras į valdymo ir kontrolės organus;
V.5.3. rinkti ir būti išrinktu į Bendruomenės valdymo ir kontrolės organus.
V.6. Visuotiniame susirinkime privalo dalyvauti visi Bendruomenės tarybos nariai.
V.7. Dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti bendruomenės narys turi teisę raštu įgalioti
kitą bendruomenės narį jį atstovauti visuotiniame susirinkime;
V.8. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys asmenys pasirašytinai registruojasi registracijos
sąraše, kurį pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
V.9. Visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo darbą pradeda Bendruomenės pirmininkas
ar jo įgaliotas Tarybos narys.
V.10. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai
jame dalyvauja daugiau kaip ½ Bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame susirinkime dalyvauja
mažiau kaip ½ narių, ne ankščiau kaip po dviejų savaičių ir ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi
būti šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame visuotiniame
susirinkime dalyvauja narių. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta
daugiau balsavimo metu dalyvaujančių balsų „už“ negu „prieš“ (susilaikę asmenys neskaičiuojami,
tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
V.11. Šių įstatų 5.12.1 ir 5.12.4 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo
sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
V.12. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:
V.12.1.svarsto ir keičia Bendruomenės įstatus;
V.12.2.svarsto ir tvirtina Bendruomenės metų veiklos, finansines ir revizoriaus ataskaitas;
V.12.3.nustato Bendruomenės nario stojamojo įnašo, metinio mokesčio dydį;
V.12.4.priima sprendimą dėl Bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar
likvidavimo) bei įstojimo į kitas giminingas organizacijas;
V.12.5.slaptu arba atviru balsavimu (balsavimo formą nustato visuotinis susirinkimas) dvejiems
metams renka (ar atšaukia) Bendruomenės valdymo organus – pirmininką, Tarybą, finansininką bei
revizorių;
V.12.6.priima metų veiklos programą;
V.12.7.priima kitus Bendruomenės veiklai aktualius sprendimus, kurie yra priskirti visuotinio
susirinkimo kompetencijai;
V.12.8.keičia Bendruomenės buveinės vietą.
VI.

BENDRUOMENĖS PIRMININKO KOMPETENCIJA

VI.1. Bendruomenės pirmininku gali būti tik Bendruomenės narys;
VI.2. Pirmininkas renkamas Visuotiniame narių susirinkime iš Bendruomenės narių iškeltų
kandidatų. Jei kandidatų yra daugiau kaip du ir pirmajame balsavimo ture nė vienas iš jų nesurenka
daugiau kaip pusės dalyvaujančių visuotiniame susirinkime narių balsų, skelbiamas antras
balsavimo turas, kuriame pirmininkas renkamas iš dviejų kandidatų, kurie pirmajame balsavimo
ture surinko daugiausia balsų.
VI.3. Pirmininkas renkamas slaptu arba atviru balsavimu (balsavimo formą nustato Visuotinis
susirinkimas) dviejų metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.
VI.4. Pirmininkas yra vienasmenis Bendruomenės valdymo organas.
VI.5. Bendruomenės pirmininkas:
VI.5.1. pradeda Bendruomenės narių Visuotinį susirinkimą, siūlo jo darbotvarkę;
VI.5.2. rengia ir pateikia Bendruomenės veiklos ataskaitą(-as) Visuotiniam narių susirinkimui;
VI.5.3. pasirašo Bendruomenės visuotinio narių susirinkimo pakeistus įstatus;

VI.5.4. veikia Bendruomenės vardu, sudaro sandorius Bendruomenės vardu, be atskiro
įgaliojimo atstovauja Bendruomenę visais su ja susijusiais klausimais Lietuvos Respublikoje;
VI.5.5. atstovauja Bendruomenę teisme ir arbitraže, santykiuose su valstybinėmis ir savivaldos
institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
VI.5.6. organizuoja ir koordinuoja Bendruomenės ir Bendruomenės tarybos veiklą;
VI.5.7. vykdo narių visuotinio susirinkimo ir Bendruomenės Tarybos sprendimus;
VI.5.8. priima į darbą ir atleidžia samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, juos
premijuoja;
VI.5.9. atsako už Bendruomenės duomenų ir dokumentų pateikimą LR juridinių asmenų
registrui;
VI.5.10.
atsako už Bendruomenės narių apskaitą;
VI.5.11.
atsako už Bendruomenės metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
VI.5.12.
esant būtinumui siūlo Bendruomenės Tarybai sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir
laikinąsias komisijas ar kitokias darbo grupes bei jų vadovus.
VII.

BENDRUOMENĖS TARYBOS KOMPETENCIJA

VII.1. Bendruomenės veiklai, laikotarpiui tarp visuotinių narių susirinkimų, vadovauja
kolegialus valdymo organas – taryba.
VII.2. Tarybą sudaro septyni nariai, kuriuos dvejų metų laikotarpiui išrenka visuotinis narių
susirinkimas. Bendruomenės tarybos pirmininkas vadovauja tarybos darbui. Tarybos posėdžio metu
priimant sprendimus tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Bendruomenės tarybos
pirmininko balsas.
VII.3. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Esant būtinumui,
kviesti neeilinius Tarybos posėdžius turi teisę Bendruomenės tarybos pirmininkas arba daugiau kaip
trečdalis Tarybos narių. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti be balsavimo teisės visi norintys
Bendruomenės nariai.
VII.4. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.
VII.5. Tarybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Tarybos posėdyje Tarybos narių
balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Bendruomenės tarybos pirmininko balsas.
VII.6. Bendruomenės Tarybos funkcijos:
VII.6.1.
koordinuoja Bendruomenės ir jos narių veiklą tarp Visuotinių narių susirinkimų;
VII.6.2.
vykdo Visuotinio narių susirinkimų sprendimus, jei juos vykdyti pavesta
Bendruomenės Tarybai;
VII.6.3.
kontroliuoja, kaip laikomasi šių įstatų;
VII.6.4.
išklauso sudarytų komisijų ataskaitas;
VII.6.5.
priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo į Bendruomenę;
VII.6.6.
priima sprendimą dėl neformalių Bendruomenės grupių steigimo;
VII.6.7.
tvirtina Bendruomenės organizacinės ir kūrybinės veiklos reglamentą, darbo
planus, viešųjų pirkimų taisykles, sąmatas, dotacijas, rengia metinį biudžetą;
VII.6.8.
nustato Bendruomenės narių tikslinius mokesčius;
VII.6.9.
tvirtina nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbo reglamentus;
VII.6.10.
priima nutarimus dėl labdaros ir paramos bei savitarpio pagalbos fondų steigimo;
VII.6.11.
nustato etatines Bendruomenės pareigybes ir jų atlygius;
VII.6.12.
pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje renka Bendruomenės tarybos
pirmininką iš Tarybos narių tarpo bei nustato jo įgaliojimus;
VII.6.13.
atlieka kitas šiuose įstatuose bei visuotinio susirinkimo nustatytas funkcijas.
VII.7. Jei daugiau kaip pusė Bendruomenės narių pareiškia nepasitikėjimą Taryba ar jos nariu,
Taryba ar jos narys privalo atsistatydinti.
VIII. BENDRUOMENĖS FINANSININKO KOMPETENCIJA

8.1 Finansininku gali būti tik Bendruomenės narys. Finansininku negali būti Bendruomenės
valdymo organo narys, taip pat Bendruomenės samdomas darbuotojas.
8.2 Bendruomenės finansininkas visuotiniame susirinkime renkamas dvejų metų laikotarpiui.
8.3 Finansininkas vykdo bendruomenės finansinę veiklą, tvarko finansinės buhalterinės veiklos
dokumentus.
8.4 Finansininkas rengia metinę finansinę atskaitomybę.
8.5 Bendruomenės pirmininkas ir finansininkas privalo pateikti revizoriui reikalaujamus
finansinius buhalterinius dokumentus, kad revizorius galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas.
8.6 Jei daugiau kaip pusė Bendruomenės narių pareiškia nepasitikėjimą finansininku,
finansininkas privalo atsistatydinti.
IX. BENDRUOMENĖS REVIZORIAUS KOMPETENCIJA
9.1. Revizoriumi gali būti tik Bendruomenės narys. Revizoriumi negali būti Bendruomenės
valdymo organo narys, taip pat Bendruomenės samdomas darbuotojas.
9.2. Bendruomenės revizorius visuotiniame susirinkime renkamas dvejų metų laikotarpiui.
9.3. Revizorius tikrina Bendruomenės finansinę veiklą, metinę finansinę atskaitomybę ir su ja
susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus.
9.4. Revizorius artimiausiame Visuotiniame susirinkime praneša apie patikrinimo rezultatus ir
nustatytus pažeidimus.
9.5 Bendruomenės pirmininkas ir Taryba privalo pateikti revizoriui reikalaujamus finansinius
buhalterinius dokumentus, kad revizorius galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas.
9.6 Jei daugiau kaip pusė Bendruomenės narių pareiškia nepasitikėjimą revizoriumi, Revizorius
privalo atsistatydinti.
X. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA
10.1. Bendruomenės nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, transporto
priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas Bendruomenės veiklai plėtoti ir tikslams
įgyvendinti, įgytas už Bendruomenės lėšas, dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
10.2. Bendruomenės lėšas sudaro:
10.2.1. Bendruomenės narių stojamieji, metiniai, tiksliniai mokesčiai;
10.2.2. juridinių ir fizinių asmenų bei registruotų asociacijų įnašai, parama ir aukos;
10.2.3. tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ar aukotos lėšos;
10.2.4. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms
kultūros, sporto ir kitoms socialinėms tikslinėms programoms įgyvendinti;
10.2.5. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas Bendruomenės lėšas, Bendruomenės
pajamos, gautos iš komercinės ūkinės veiklos, neprieštaraujančios jos veiklos tikslams;
10.2.6. kitos teisėtai gautos ar įgytos lėšos.
10.3. Bendruomenės turtą valdo ir juo disponuoja Bendruomenės Taryba.
10.4. Kiekvienas Bendruomenės narys iki einamųjų metų balandžio 1 dienos privalo sumokėti
Bendruomenės narių Visuotinio susirinkimo nustatytą kasmetinį nario mokestį už ateinančius
metus.
10.5. Bendruomenės nario mokestį sudaro:
10.5.1. stojamasis įnašas;
10.5.2. kasmetinis nario mokestis;
10.6. Išimtinais atvejais, tarybos sprendimu, narys ar nariai nuo nario mokesčio gali būti
atleidžiami;
10.7. Sumokėti mokesčiai nariui, išstojusiam iš Bendruomenės narių, negrąžinami.
10.8. Bendruomenės turtas ir lėšos naudojamos tik šiuose įstatuose numatytai veiklai.

XI. BENDRUOMENĖS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
11.1. Įstatymų numatytais atvejais Bendruomenės pranešimai skelbiami ta tvarka, kurią numato
įstatymai.
11.2. Bendruomenės pranešimai viešai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame
elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, tais atvejais, kai įstatymai ar
įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai.
11.3. Bendruomenės pranešimai nariams gali būti išsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu
ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga bei galima
identifikuoti parašą ir jei įstatymai ar įstatai nenumato kitaip.
XII. BENDRUOMENĖS ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA
12.1. Bendruomenės Įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo Bendruomenė vadovaujasi savo
veikloje. Bendruomenės įregistruotų Įstatų originalas yra saugomas Bendruomenėje.
12.2. Iniciatyvos teisę keisti Įstatus turi Bendruomenės pirmininkas, Taryba ir Bendruomenės
nariai. Įstatus keičia Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas kvalifikuota daugiau negu 2/3
visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Bendruomenės narių visuotiniam
susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendruomenės Įstatus, surašomas visų pakeistų Įstatų
tekstas ir juos pasirašo Bendruomenės pirmininkas.
12.3. Bendruomenės įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
Kartu su Įstatų pakeitimais Bendruomenė Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų
Įstatų tekstą (naują redakciją).
XIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA
1. Filialai ir atstovybės steigiami ir likviduojami Bendruomenės narių visuotinio susirinkimo
sprendimu.
2. Savo veikloje Bendruomenės filialai ir atstovybės vadovaujasi savo nuostatomis, kuriuos
tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
XIV. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS
14.1. Bendruomenė pertvarkoma (reorganizuojama ar likviduojama) LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
14.2 Bendruomenės narių visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą likviduoti
Bendruomenę, Visuotinis susirinkimas paskiria Bendruomenės likvidatorių.
14.3 Likęs Bendruomenės turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių
reikalavimus ir Bendruomenės narių reikalavimus dėl Bendruomenės turto dalies, neviršijančio
nario stojamojo mokesčio, iki Bendruomenės išregistravimo iš juridinių asmenų registro
perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Visuotinis
narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendruomenę.
Įstatai priimti 2019 m. gegužės 7 d. Bendruomenės visuotiniame narių susirinkime,
protokolo Nr. 6.
Bendruomenės pirmininkas
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